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 کمبود مراکز عرضه کاال و فروشگاه در 
شهرک پردیسان قم جدی است

عضو شورای اسالمی شهر قم:

رئیس پلیس آگاهی قم اعالم کرد:

نتیجه بررسی 1۶0 هزار کودک: 

مجاوران و زائران ، کالفه  در مناسبت های خاص!

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر:

منوریل به ایستگاه آخر 
نرسیده؛ توپ در زمین 

دولت است نه شهرداری قم!

آیت ا...سیدباقر میردامادی:

ایرانیان بیش از 
گذشته، خادم امام 
رضا)ع( می شوند

این شهر هنوز آماده مواجهه با خیل مسافران و زائران نیست

سارقان طالی کودکان در قم 
دستگیر شدند

 در دیدار دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح شد؛

انتقاد آیت ا... نوری 
همدانی از عدم قاطعیت 

مسؤوالن در مبارزه با 
قاچاق و مواد مخدر

 با حرف زدن کار درست نمی شود

مراجع  از  همدانی  نوری  ا...حسین  آیت  حضرت 
با  مبارزه  دبیر ستاد  دیدار سردار مؤمنی  در  تقلید 
مواد مخدر کشور برای ریشه کن کردن اعتیاد باید 
اعتیاد  اقدامات ریشه ای کرد، گفت: مواد مخدر و 
یکی از مشکالت و بالهای کشور است که باید مقابله 

کرد.
وی افزود: باید جلوی تولید و توزیع مواد مخدر  به 
صورت گرفته شود، از زمانی که آمریکا به افغانستان 
راه پیدا کرده سعی داشته که اهداف شوم خود را در 
جنبه های مختلف برای ضربه زدن به ایران و امت 
اسالمی اجرایی کند و حضور آمریکا در افعانستان 
سبب بدبختی های بسیاری برای مردم این کشور 

شده است.
تأکید  استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم 
کرد: باید با افغانستان که مواد مخدر از آن وارد می 
شود قاطعانه صحبت کنیم تا این موضوع حل شود 
و نباید در این مسأله مهم نرمش نشان داد چرا که 

اعتیاد آسیب های فراوانی به جامعه وارد می کند.
وی ادامه داد: اعتیاد تنها ضرر اقتصادی ندارد بلکه 
نیروی انسانی کشور  را که باید نیروی مولد باشد 
آلوده و مریض می کند که نتیجه آن آسیب های 

متعدد و افزایش طالق و از هم پاشیدگی خانواده ها 
می شود؛ بنابراین کار شما در مبارزه با مواد مخدر و

 اعتیاد دارای ثواب بسیاری است.
حضرت آیت ا... نوری همدانی با بیان این که با حرف 
زدن کار درست نمی شود، از عدم قاطعیت مسؤوالن 
برای حل مشکالت انتقاد کرد و ابراز داشت: برخی 
مدام می گویند قاچاق وجود دارد و تنها حرف می 
زنند اما عمل نمی کنند چرا عمال جلوی قاچاق را 

نمی گیرند؟
قاچاق  ورود  جلوی  قاطعانه  باید  کرد:  عنوان  وی 
مانند سابق جنگ  گرفت، دشمن  را  مواد مخدر  و 
نظامی ندارد اما پول خرج می کند و نقشه می کشد 
که به ایران اسالمی ضربه بزند و اعتیاد یکی از آن 
مشکالت  و  بود  هوشیار  باید  بنابراین  است،  موارد 
تا  کنیم  عمل  قاطعانه  باید  کرد،  ای حل  ریشه  را 

موفقیت های بیشتری حاصل شود
تقلید خاطرنشان کرد: گاهی مکرر می  این مرجع 
گویند قاچاق وارد می شود  و چنین و چنان است 
و مدام رسانه ها درباره آن می نویسند اما چرا کار را 

سست می گیرند؟
 یعنی کشوری که این اندازه قدرت دارد نمی تواند 
جلوی ورود قاچاق و مخدر را بگیرد؟ علت این است 
که برخی مسؤوالن سست گرفته اند و جدی وارد 
کار نمی شوند؛ این همه هزینه جانی و مالی می شود 

اما هنوز در مواد مخدر مشکل داریم.
وی اضافه کرد: باید سراغ علت ها رفت و از ریشه 
برخورد کرد، باید فقر و بیکاری و سایر مشکالت را 
با نگاهی دقیق و تالشی جهادی ریشه کن کنیم، 
در مسیر مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد باید فرهنگ 
سازی شود و رسانه ها در این زمینه وظیفه دارند 
جامعه را با آسیب های اعتیاد آشنا کرده و جامعه 

را هوشیار کنند.

۱۰ خیابان و معبر شهر قم به نام 
اسامی مقدس شهدا نام گذاری 

شدند
هفتادمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم به ریاست 
عبدا... جاللی و با حضور ابراهیم معتمدی قائم مقام شهردار قم 

در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد.
در این جلسه، محمود مسگری عضو شورای شهر قم با اشاره 
به اخذ مجوز اعمال ماده 9 نحوه خرید و تملک در اراضی و 
امالک واقع در طرح های دولتی طرح احداث پارکینگ ضلع 
شرقی حرم مطهر اظهار داشت: 13 هزار و 600 مترمربع و 

56 پالک ثبتی درگیر این طرح مهم می شوند.
عضو شورای شهر قم اخذ مجوز اعمال ماده 9 نحوه خرید 
و تملک در اراضی و امالک واقع در طرح های دولتی طرح 
احداث پارکینگ ضلع شرقی حرم مطهر را مورد توجه قرارداد 
و افزود: برای ادامه این حتی می توان از ماده 8 استفاده کرده 

و لزوم استفاده از ماده 9 الزامی نیست.
این  در  واقع  مالکین  برخی  متأسفانه  کرد:  خاطرنشان  وی 
طرح قیمت هایی بیش  از حد معمول را درخواست داده اند، 
در وضعیت کنونی صرفاً با استفاده از ظرفیت توان خصوصی 

می توان این پروژه را به پیش برد.

پیش بینی اعتبار 1000 میلیارد تومانی برای احداث 
پارکینگ ضلع شرقی حرم مطهر

مجید اخوان عضو شورای شهر قم نیز در بخشی از این جلسه، 
تملک  و  نحوه خرید  ماده 9  اعمال  مجوز  اخذ  بر  تأکید  با 
احداث  طرح  دولتی  طرح های  در  واقع  امالک  و  اراضی  در 
پارکینگ ضلع شرقی حرم مطهر گفت: برای تکمیل و ادامه 
این پروژه از محل صندوق پروژه پیش بینی اعتباری 1000 

میلیارد تومانی شده است.
اعمال ماده 9  به اخذ مجوز  اشاره  با  عضو شورای شهر قم 
واقع در طرح های  اراضی و امالک  نحوه خرید و تملک در 
ابراز  پارکینگ ضلع شرقی حرم مطهر  احداث  دولتی طرح 
اراضی  کرد: زمینه سازی سرمایه گذاری در این طرح تملک 
موجود در آن است و بعد از آن باید به دنبال سرمایه گذاران 

دارای صالحیت رفت.
خدمات  بهای  تعرفه  افزایش  مجوز  اخذ  الیحه  بیان  با  وی 
ساختمانی  و  عمرانی  جزء  پسماندهای  مکانیزه  جمع آوری 
نشود  انجام  به درستی  عمل  این  درصورتی که  کرد:  تأکید 
هزینه های جانبی جمع آوری این پسماندها بیشتر از حالت 
مکانیزه شده و ساماندهی شهر با مشکالت بیشتری همراه 

می شود.
مجتبی سبحانی ثابت عضو شورای شهر قم نیز در بخشی از 
این جلسه، با اشاره به اخذ مجوز نام گذاری 10 مورد اسامی 

پیشنهادی جهت نام گذاری شوارع و معابر عنوان کرد: تمام 
این 10 کوچه و شارع به اسامی متبرک شهدا مزین شده اند.

افزایش  به الیحه اخذ مجوز  اشاره  با  عضو شورای شهر قم 
جزء  پسماندهای  مکانیزه  جمع آوری  خدمات  بهای  تعرفه 
هر  مصوبه  شده  پیشنهاد  کرد:  ابراز  ساختمانی  و  عمرانی 
باکس از 33 هزار تومان به 50 هزار تومان افزایش پیدا کند.

وی الیحه اخذ مجوز افزایش تعرفه بهای خدمات جمع آوری 
مورد  را  ساختمانی  و  عمرانی  جزء  پسماندهای  مکانیزه 
با  بیان کرد: کمیسیون خدمات شهری قم  توجه قرارداد و 
افزایش 15 درصدی موافق بوده و درنهایت تعرفه باکس های 
افزایش  تومان  هزار   38 به  تومان  هزار   33 از  جمع آوری 
پیداکرده است.وی با اشاره به الیحه اخذ مجوز افزایش تعرفه 
بهای خدمات جمع آوری مکانیزه پسماندهای جزء عمرانی و 
ساختمانی عنوان کرد: اصل این کار فرهنگ سازی بوده اما 
باید تمام مراتب افزایش قیمت به صورت مرحله ای انجام شده 
جلوگیری  شهروندان  به  مضاعف  فشارهای  شدن  وارد  از  و 

شود.

نیازمند  ساختمانی  پسماندهای  مکانیزه  جمع آوری 
فرهنگ سازی است

این  ادامه  در  نیز  قم  شهر  شورای  عضو  محرری  محسن 
بهای  تعرفه  افزایش  مجوز  اخذ  الیحه  بر  تأکید  با  جلسه، 
و  عمرانی  جزء  پسماندهای  مکانیزه  جمع آوری  خدمات 
یک  خود  به نوبه  عمل  این  توسعه  کرد:  تصریح  ساختمانی 
کار مهم فرهنگ سازی بوده که می تواند در ساماندهی شهر 
اثرگذاری ویژه ای داشته باشد.عضو شورای شهر قم ادامه داد: 
جمع آوری  برای  ویژه ای  باکس های  شهرداری  درصورتی که 
پسماندها در سطح شهر قرار ندهد هزینه های جمع آوری آن 
بسیار بیشتر از حالت فعلی می شود.رئیس شورای شهر قم 
نیز با اشاره به ضرورت جلوگیری از توسعه و گسترش نماهای 
غیر اسالمی و غربی در شهرسازی و معماری شهر قم گفت: 
باید در راستای تغییر نماهای شهری حرکت کرده و از صدور 
جاللی  شود.عبدا...  جلوگیری  رومی  و  غربی  نماهای  مجوز 
تملک  و  خرید  نحوه   9 ماده  اعمال  مجوز  اخذ  به  اشاره  با 
احداث  طرح  دولتی  طرح های  در  واقع  امالک  و  اراضی  در 
پارکینگ ضلع شرقی حرم مطهر خاطرنشان کرد: با توجه به 
این که باید 56 پالک ثبتی در این طرح تملک شود ضروری 
بوده تا برآوردهای الزم از اعتبارات موردنظر سنجیده شود 
چراکه اعتبار فراوانی برای این طرح مهم ترافیکی موردنیاز 

است.
خدمات  بهای  تعرفه  افزایش  مجوز  اخذ  الیحه  بیان  با  وی 
ساختمانی  و  عمرانی  جزء  پسماندهای  مکانیزه  جمع آوری 
خاطرنشان کرد: درصد شهروندانی که از این طرح استفاده 
می کنند اندک بوده و فراگیری کامل را ندارد بنابراین باید 

در قیمت گذاری این بخش واقعیت های موجود در جامعه را 
مدنظر قرار داده و از متضرر شدن سایر شهروندان جلوگیری 
نامتوازن  شود.نابسامانی های شهر قم ناشی از شبکه معابر 
استرئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی 
شهر قم گفت: شکل گیری نامتوازن اسکلت اصلی و شبکه 
معابر منجر به ایجاد نارسایی هایی در شهر می شود که در 

حال حاضر وجود این معضل در قم مشهود است.
هفتادمین  دستور  از  پیش  نطق  در  نیز  امرا...هی  ا...  روح 
این  داشت:  اظهار  قم  شهر  شورای  علنی  و  رسمی  جلسه 
فضای  کلیت  و  حرکت  عملکرد،  سیستم  روی  بر  مشکل 
شهر تاثیر نامطلوبی گذاشته است.وی با اشاره به اینکه در 
مناطق مختلف شهر شرایط نامنظمی را مشاهده می کنیم، 
افزود: تداوم این وضعیت باعث بروز یک نارضایتی و خستگی 

اجتماعی می شود.
وی با اشاره به گذشت یک سال و سه ماه از آغاز به کار شورای 
پنجم افزود: در این مدت مجموعه شهرداری اقدامات شایانی را 
انجام داده که تکمیل بلوار آیت ا... بروجردی و بلوار یادگار امام 
و اتصال آن به میدان ارتش و توسعه ابتدای بلوار کارگر از جمله 
آن است.امرا...هی با بیان اینکه با پیگیری و حمایت شهرداری این 
قابلیت وجود دارد که طرح های دیگری را نیز تکمیل و در اختیار 
شهروندان قرار دهیم، تا بخشی از مشکالت و نابسامانی ها رفع و 
بخشی دیگر نیز کاهش پیدا کند، گفت: ادامه طرح های بلوارهای 
شهید روحانی، تعاون، محتشم کاشانی و شهید فهیمی را می توان 
درکوتاه مدت به بهره برداری برسانیم، و شهرداری نیز باید در این 
پروژه ها حساسیت بیشتری داشته باشد.رئیس کمیسیون عمران 
شورای شهر قم با بیان اینکه طرح بلوار فردوسی با ریل آهن متروکه 
برخورد کرده است، افزود: باید با حمایت همه جانبه از طرح، این 
مشکل ایجاد شده در جلوی پای مردم برداشته شود.امرا...هی 
تصریح کرد: حقوق شهروندی مردم تحت شعاع یک خودخواهی 
بخشی قرار گرفته ، ریلی که فعالیتی ندارد و در جاهای مختلف 
نیز تکه تکه شده همچنان در بلوار فردوسی رها مانده و یکی از 

محورهای رینگی اصلی شهر را با بن بست روبرو کرده است.
وی با اشاره به پیش بینی اعتبار در بودجه سال 97 شهرداری 
امامزاده  و  کارگر  پل  تا  زینبیه  محور  از  برداری  بهره  برای 
ابراهیم)ع( گفت: شهرداری باید مراحل عملیات اجرای این 
طرح را نیز مقداری تسریع بدهد.عضو شورای شهر قم گفت: 
شهرداری در رینگ دوم جمکران فعالیت های قابل تقدیری 
انجام داده که اثر آن در بلند مدت بر جامعه نمایان خواهد 
شد.وی همچنین با اشاره به طرح امتداد خیابان سمیه حد 
بیشتر  بر ضرورت جدیت  تا طالقانی،  انقالب  فاصل خیابان 
برای تکمیل آن تاکید کرد، و افزود: دو طرح بلوار عمار و یاسر 
و جمهوری اسالمی نیز که نقش اصلی در ساختار دسترسی 
آینده شهر بازی می کنند، به طور حتم بر رفتار ترافیکی شهر 

نیز تاثیر زیادی خواهد گذاشت.

 

اکران ۱۰۰۰ مترمربع بنر مناسبتی ایام 
ربیع االول در نقاط مختلف شهر

به گزارش ندای شهرکریمه  حسین ایرانمنش ضمن تبریک فرارسیدن ایام 
ماه ربیع االول،  از اقدامات ویژه تبلیغاتی و اطالع رسانی شهرداری به مناسبت 
این ایام خبر داد و اظهار کرد: با توجه به پایان ایام محرم و صفر، نیروهای 
مدیریت شهری ضمن جمع آوری کلیه بنرها، پارچه های مشکی و تغییر 
تابلوهای مناسبتی، نسبت به اکران پارچه های رنگی به مناسبت ایام جشن 
و سرور آل ا... اقدام کرده اند.وی با تاکید بر اینکه بنرهای مناسبتی نیز چاپ 
و در سطح شهر نصب شده است، تصریح کرد: در همین راستا بیش از هزار 
مترمربع بنر و پارچه نوشت تبریک ماه ربیع االول ماه سرور اهل بیت)ع( و 
پیامبر اکرم و سالروز آغاز امامت حضرت ولیعصر)عج( در نقاط مختلف شهر 
اکران شده است.سرپرست اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
قم با بیان اینکه این بنرها در سازه های عرشه پل، پرتابل و استرابورد سطح 
شهر اکران شده است، افزود: همچنین به مناسبت این ایام آذین بندی شهر 
توسط نیروهای خدمات شهری شهرداری صورت گرفته است.وی اذعان کرد: 
همزمان با هفته وقف نیز شهرداری قم در مشارکت با اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان در اقدامی هماهنگ شعار »همه واقف باشیم« را در بنرهای 

اطالع رسانی شهر درج کرد.

معاون خدمات شهری شهرداری قم خواستار شد:

افزایش قیمت تعرفه بهای خدمات جمع 
آوری پسماندهای ساختمانی

بهای  تعرفه  قیمت  باید  گفت:  قم  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
خدمات جمع آوری مکانیزه پسماندهای جزء عمرانی و ساختمانی در 

شهر قم افزایش پیدا کند تا بخش خصوصی در این بخش باقی بماند.
به گزارش ندای شهرکریمه ، سید امیر سامع در جلسه شورای اسالمی 
شهر قم طرح جمع آوری پسماندهای جزء عمرانی و ساختمانی شهر 
قم را مورد استقبال مردم دانست و تصریح کرد: بخش خصوصی این 
کار را انجام می داد که اکنون دیگر توان ادامه کار را به دلیل افزایش 
هزینه ها ندارد، عملکرد بخش خصوصی تاکنون موجب مطلوب شدن 

وضعیت ساماندهی پسماندهای ساختمانی در شهر قم شده است.
مکانیزه  آوری  جمع  خدمات  بهای  تعرفه  قیمت  باید  داد:  ادامه  وی 
پسماندهای جزء عمرانی و ساختمانی در شهر قم افزایش پیدا کند تا 

بخش خصوصی در این بخش باقی بماند.
که  این  برای  کرد:  خاطرنشان  قم  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
به شیوه های  قم  پسماندهای ساختمانی در شهر  آوری  جلوی جمع 
سنتی را بگیریم، باید از باکس های ویژه پسماندها استفاده شود، هدف 
شهرداری قم این است که آلودگی های جمع آوری سنتی پسماندهای 

ساختمانی را در شهر از بین ببرد

تنبیه فرزند؛ آری یا خیر؟

چهل سالگی سّید محّمد ساجدی
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دهه های خودساخته عزاداری،  سیره اهل بیت)ع( نیست

پروژه  یک  قم  مونوریل 
گونه  همان  و  است  ملی 
که دولت تعهد داده است، 
تعیین  را  پروژه  این  باید 
تکلیف کند و به سرانجام 
برخی  بنابراین  برساند. 
تعابیر و اظهارنظرهای تند 
مونوریل  می کند  القا  که 
به ایستگاه آخر رسیده و 
تمام شده تلقی می شود، 
دقیقی  تعابیر  متأسفانه 
نیست؛ چراکه هنوز جمع 
بندی نهایی در مورد آن 

انجام نشده است.
شورای  پیش،  روز  چند 
ای  مصوبه  در  قم  شهر 
زین پس،  که  کرد  اعالم 
دیگری  بودجه ای  اعتبار 
توجیه  عدم  دلیل  به 
توانایی  عدم  و  اقتصادی 
به  مسافر،  جذب  در 
پیدا  اختصاص  مونوریل 
در  که  خبری  نمی کند؛ 
رسیدن  منزله  به  ظاهر 
ایستگاه آخر  به  مونوریل 

خود است.
امرال..هی،  روح ا...  اما 
عمران  کمیسیون  رئیس 
و حمل و نقل این شورا بر 
این باور است که منوریل 
پروژه ملی است که دولت 
کند؛  تکلیف  تعیین  باید 
اظهار  این باره  در  وی 
بحث  اخیرا  داشت:  
مونوریل از این جهت در 
مطرح  اسالمی  شورای 
شد  که قرار بود بر اساس 
قرارداد  الحاقیه،  یک 
پروژه  این  برای  جدیدی 
شورای  اما  شود؛  بسته 
اعالم  صراحت  با  شهر 

کرد که با هرگونه هزینه 
در  قم  شهرداری  کرد 
است؛  مخالف  زمینه  این 
یک  قم  مونوریل  چراکه 
پروژه ملی است و همان 
گونه که دولت تعهد داده 
را  پروژه  این  باید  است؛ 
به  و  کند  تکلیف  تعیین 

سرانجام برساند.
بنابراین  داد:  ادامه  وی 
و  تعابیر  برخی 
که  تند  اظهارنظرهای 
به  مونوریل  القا می کند 
و  رسیده  آخر  ایستگاه 
تمام شده تلقی می شود؛ 
دقیقی  تعابیر  متأسفانه 
نیست؛ چراکه هنوز جمع 
بندی نهایی در مورد آن 

انجام نشده است.
کمیسیون  رئیس  نائب 
معماری  و  شهرسازی 
در  قم  اسالمی  شورای 
افزود:  فردا  قم  با  گفتگو 
شورای  اینکه  البته 
چنین  شهر  اسالمی 
زین  که  کند  می  مطرح 
این  در  ای  هزینه  پس، 
دهد؛  نمی  انجام  زمینه 
اصوال به معنی این است 
این  توانایی  عمال  ما  که 
یعنی  نداریم؛  را  کار 
را  شهرداری  درآمدهای 
و  شهر  اداره  برای  صرفا 
پروژه  برخی  همچنین 
و  ضروری  عمرانی  های 
اولویت دار به کار خواهیم 

برد.
تصمیم  داد:  ادامه  وی 
بر  مبنی  شهر  شورای 
این  در  نکردن  هزینه 
معناست  این  به  پروژه 
که ما اصوال توانایی هزینه 

زمینه  این  در  را  کرد 
مورد  در  حتی  و  نداریم 
مترو هم از اوراق مشارکت 

استفاده کردیم.
امرال.هی همچنین گفت: 
مجموعه  موظفیم  ما 
عوارضی را که مردم می 
پردازند؛ به بهترین نحو و 
با اختصاص آن به پروژه 
های اولویت دار، در شهر 
قول  این  و  کنیم  هزینه 
را به مردم می دهیم که 
حتی  شهر  های  بودجه 
کار  انجام  با  المقدور 
کارشناسی در پروژه های 

اولویت دار هزینه شود.
و  ماند  منتظر  باید  حال 
نهایی  تصمیم  که  دید 
شورای  بندی  جمع  و 
درباره  قم  شهر  اسالمی 
به وضعیت  پروژه ای که 
کنونی  برانگیز  تأمل 
رسیده است؛ چه خواهد 

بود.
تردیدی  باره  این  در 
نیست که این مسئله باید 
به جمع  هر چه سریعتر 
بندی نهایی برسد؛ چراکه 
عدم تصمیم گیری نهایی 
مانده  باقی  و  آن  درباره 
فعلی  صورت  به  پروژه 
خواهد  منجر  امر  این  به 
البته  شد که مردم قم و 
مسافران و زائران حضرت 
کریمه اهل بیت )ع(، هر 
شب و روز از خود بپرسند 
که این طرح به کجا رسید 
و دست  و چرا مسئوالن 
برای  تدبیری  اندرکاران، 
وضعیت  این  از  رهایی 

فعلی قفل شده ندارند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر:

منوریل به ایستگاه آخر نرسیده؛ توپ در زمین 
دولت است نه شهرداری قم!

به بهانه شیوع مناسبت های نوپدید مذهبی
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شهر قم کال شهر آرامی است؛ از قدیم هم همین شکل بود؛ کال ترافیک هنوز هم معنی 
خود را در قم پیدانکرده است؛ اگر هم هست شلوغی ماشین ها به دلیل ازدحام های 
ساعتی و آنی است؛ این مطلب را تهرانی ها و مشهدی و تبریزی و اصفهانی هایی که 

به جای اتوبان امام علی)ع( سری به خیابان های قم می زنند بهتر درک می کنند.

به گزارش ندای شهرکریمه اما! امان از وقتی که در این شهر گل و بلبل یک باران 
نرم بیاد؛ یا یک مناسب خاص پیش آید وماشین های هموطنان قصد خیابان های قم 
کنند و به قصد حرم و جمکران در پارکینگ های اطراف حرم نزول اجالل کنند؛ داد 
از آن زمانی که یک سینی شربت نذری هم در خیابان بچرخد و بخواهد که کام زائران 

و مجاوران را شیرین کند؛ راه بندانی می شود که آن سرش ناپیدا.

آنچه این خیابان های باز و دلگشا را اینگونه مچاله و خشمگین و حوصله سر بر می 
کند نه باران است و نه زائر است و نه مجاور و نه آن سینی شربت خالصانه؛ پول ها 
خرج شد، دعواها شد و رضایت ها گرفته شد و تملک ها شد و معوض ها داده شد تا آن 
سمت میدان کوچک 45 متری عمار یاسر به حرم، تا باغ ملی و خیابان نزدیک هالل 
احمر و آنجایی که امروز به نام بلوار حرم تا حرم شناخته می شود به این نام شناخته 
شود؛ خیلی ها آمدند و رفتند و قول ها دادند و کارها کردند و بتن روی بتن گذاشتند 
و ستون پشت ستون در رودخانه زدند و رفتند ولی هنوز این جوی روان با تکه سنگی 

به هم می ریزد و خروش می کند.

ناحق هم نگوییم در این سالها بیش از هر چیزی سعی شده است که پارکینگ های 
مناسبی در اطراف حرم و خیابان های اطراف ایجاد شود که اگر چه چندان هم وسیع 
و مناسب هم نیست ولی تالش شده است که به این مطالبه به حق زائران و مجاوران 
پاسخی در خور داده شود ولی با این وجود هنوز در ایام پرتردد قم شاهد صحنه های 

تکراری ترافیک ورودی پارکینگ زایر، پارکینگ شرقی حرم مطهر و ... هستیم.
چند سال پیش یکی از مدیران گفت که چندی پیش تر به چین رفته بودیم و البته 
در پاریس هم نظیر چنین صحنه ای را دیده بودیم که بافت مرکزی شهر مثل میدان 
بزرگ شهر هیچ ماشینی رفت و آمد ندارد و کال فضایی آرام با حرکت مردم و بدون 
مغازه های آنچنانی وجود دارد؛ ما هم باید باید قم را همین شکلی درست کنیم یعنی 
اطراف حرم ماشینی نیاید و نرود و از این سمت حرم تا میدان شهدا و از آن سمت تا 

چهارراه بازار و سه راه بیمارستان باید فضایی پارک مانند ایجاد شود.

امروز قم تقریبا همان راه را رفته است ولی این دوست عزیز و مدیران عزیزتر تا اینجای 
کار را کج دار و مریز پیموده اند یعنی نه تکلیف این سمت حرم تا چهارراه شهدا را 
معلوم کرده اند که دقیق مشخص است که درگیر یک بی برنامگی یا مقاومت های 
خاص است و نه فکری برای این پس راندن های گاه و بی گاه کرده اند که وقتی شهر 
قرار است افزایش حدود نداشته باشد و از سمت مرکز هم پس رانده می شود معلوم 

نیست که این بازمانده های ترافیکی در کجا به پست هم می خورند.

یکی از زمان های بروز این مشکالت در اطراف حرم را می توان در ایام عزاداری به 
این سالها داشته هنوز هم  تغییرات جزیی که در  با  روشنی دید؛ مسیر عزاداری ها 
امام خمینی)کنار  تغییرات میدان  به  با توجه  به همین دلیل  در همان مدار است و 
حرم- مقابل مسجد امام حسن عسگری( جهت تجمع هیت های مذهبی بازهم این 

تغییر موثر واقع نشد.

برخی هنوز باور ندارند وقتی مسئوالن جمکران از حضور 20 میلیون زائر در سال خبر 
می دهند دقیقا منظورشان چند نفر و چند خودرو است؛ برخی هنوز وقتی می شنوند 
این جمعیت  پر  وقتی  ندارند که  باور  است هنوز  استان  مواصالتی 17  قم محور  که 
سیال به گوشه ای از شهر هم بگیرد می تواند مولد ترافیک باشد و باید برای اسکان و 

جانمایی ترافیکی این هموطنان فکری کرد.

متاسفانه آستانه تاب آوری ترافیکی قم در حدی پایین است که گاهی شرمنده همان 
این گونه  برای  یک سینی شربت می شود؛هنوز هم در خیابان ها جانمایی درستی 
برنامه ها در نظر گرفته نشده است. مشکل پارکینگ های اطراف حرم مشکلی جدی 

است که قطعا با افزایش ترددها به شهر بیشتر هم خواهد شد.

اما حرف آخر آن است که اگر مسئوالن می خواهند که در آینده شهر قم به شهری 
قفل در قفل مبدل نشود و زائران و عابران نیم ساعت بیشتر به اقامت خود در این شهر 
بیافزایند که خود می تواند چرخ های پنجر زیادی را به حرکت وارد باید با حرکتی 
جهادی و با ایجاد یک دیپلماسی عمومی در شهر مردم را راغب به همکاری در اجرای 

این طرح ها کنند.

در نیمه نخست سال جاری صورت گرفت

اشتغال 327 مهارت آموخته فنی 
حرفه ای در قم

مهارت  نفر  اشتغال 327  از  قم  استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  کل  مدیر 
آموزشی در 6 ماهه سال جاری  آموخته فنی و حرفه ای قم در 79 دوره 

خبر داد.

احمد عطارنیا با بیان اینکه وضعیت اشتغال مهارت آموختگان بعد از دریافت 
گواهینامه مهارت و پس از طی یک فاصله زمانی 6 ماهه درسه گروه شاغلین، 
کارجویان و غیرکارجویان، رهگیری و رصد می شود تا دوره های آموزشی که 

نرخ اشتغال کمی داشتند با دوره های جدید جایگزین شوند، بیان کرد: 
در 6 ماهه سال برای هزار و 118 نفر از مهارت آموختگان مراکز ثابت فنی 
و حرفه ای استان رهگیری اشتغال انجام شده است که از این تعداد قریب به 

327 نفر مشغول به کار شده اند.
وی جمع کارجویان در این دوره را 313 نفر عنوان کرد و افزود: در رهگیری 
صورت گرفته از وضعیت اشتغال این افراد، 163 نفر به خاطر کمبود فرصت 
شغلی، 64 نفر به دلیل عدم وچود سرمایه کافی، 65 نفر به دلیل پایین بودن 
دستمزد، 14 نفر به دلیل عدم رغبت به شغل پیشنهادی و هفت نفر به علت 

ضعف آموزش مهارتی تاکنون موفق به اشتغال نشده اند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان قم اعالم کرد: رهگیری اشتغال از 
انجام  آموزش فنی و حرفه ای  ثابت  آموزش کارآموزان و 6 مرکز  79 دوره 

شده است .
عطارنیا افزود: طبق رهگیری صورت گرفته 74 نفر از مهارت آموختگان قباًل 
شاغل بوده اند که هدف آنها تکمیل مهارت و فراگرفتن حرفه های جدید بوده 
و 456 نفر غیر کارجو از قبیل دانشجو، دانش آموز، سرباز و خانه دار یا افرادی 

بوده اند که تمایلی به کار نداشته اند .
مهارت  اشتغال  رهگیری  از  حاصل  نتایج  از  برداری  بهره  کرد:  اظهار  وی 
آموختگان از جمله برنامه های سند راهبردی مهارت و فناوری در راستای 
توسعه و ارتقاء آموزش های مهارتی و اثر بخشی این قبیل آموزشها به شمار 
می رود.عطارنیا در پایان بر اهمیت فرآیند مشاوره، رهگیری، اشتغال در مراکز 

آموزش فنی و حرفه ای استان تاکید کرد و گفت:
بخشی  اثر  و  کارآموزان  صحیح  هدایت  سبب  فرآیند  این  دقیق  اجرای   

آموزش های مهارتی در راستای ایجاد اشتغال خواهد شد.

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی استان قم-سال اول- شماره شانزدهم-سه شنبه 22 آبان 1397-قیمت 500 تومان

 نیروگاه ۱۵ مگاواتی قم تا یک ماه دیگر 
وارد مدار می شود

در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان از عدم تعامل کافی کامیون داران در 
مسئله حمل بار نهاده های دامی انتقاد و از تجهیز و بهره برداری از نیروگاه 15 مگاواتی 
برق تا یک ماه دیگر خبر داده شد.سی و سومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
با حضور مهرداد غضنفری معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم 

و مدیران اقتصادی و بانکی قم در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
در این جلسه مدیرعامل شرکت توزیع برق استان قم با اشاره به افتتاح و بهره برداری 
از  اظهار داشت:  روزهای گذشته  در  قم  پنلی  نیروگاه خورشیدی 37 هزار  از  رسمی 
دیروز نیروگاه 37 هزار پنلی استان قم با سرمایه گذاری 10 میلیون یورویی رسماً وارد 

مدار تولیدشده است.

نیروگاه 15 مگاواتی قم تا یک ماه دیگر وارد مدار می شود
مهدی آهنین پنجه افزود: در شرایط کم آبی موجود در استان باید سیاست حمایت و 
توسعه انرژی های خورشیدی با قدرت بیشتری دنبال شود، مشکالت ارزی از مهم ترین 

چالش های سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این بخش است.

وی با تأکید بر مراحل احداث و تکمیل نیروگاه 25 مگاواتی قم عنوان کرد: راه اندازی 
نیروگاه 25 مگاواتی در دست اجرا بوده که سرمایه گذاری آن از سال 94 آغاز شده اما 

برخی مشکالت جانبی روند بهره برداری از آن را کندتر کرده است.
و  احداث  مشکالت  مهم ترین  به  اشاره  با  قم  استان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 

بهره برداری از نیروگاه 25 مگاواتی قم تأکید کرد: پروژه در معرض رمپ لوپ های یکی 
از پل های شهرداری قم بوده و شهرداری نیز به همین دلیل اصرار بر جابه جایی نیروگاه 

را دارد که هزینه های بسیار باالیی را به همراه دارد.
وی با تأکید بر راه اندازی نیروگاه 15 مگاواتی استان قم تا یک ماه آینده تصریح کرد: 
نیروگاه 15 مگاواتی استان تجهیز شده و تا یک ماه دیگر رسماً به مدار تولید اضافه 

می شود.
کامیون داران در حمل نهادهای دامی به قم تعامل الزم را ندارند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم نیز در ادامه این جلسه عنوان کرد: در بخش 
جهاد کشاورزی در مجموع برای 94 طرح تولیدی اعتباری بالغ بر 5 میلیارد و 400 

میلیون تومان پرداخت  شده است.
جهاد  بخش  در  تولید  رونق  تسهیالت  پرداخت  عدم  به  اشاره  با  طالیی  محمدرضا 
پرداخت  مسئله  در  گذشته  هفته  به  نسبت  کرد:  ابراز  گذشته  هفته  در  کشاورزی 

تسهیالت اتفاقی در بخش جهاد کشاورزی نیفتاده است.
وی با بیان برخی از مهم ترین مشکل انتقال نهاده های دامی به قم تأکید کرد: مشکل 
حمل  و نقل نهاده های دام و طیور و عدم مراجعه رانندگان برای دریافت و تحویل بار 
از چالش های پیش روی استان در زمینهٔ تأمین نهاده های مورد نظر بوده که تاکنون 

این مشکل به صورت کامل برطرف شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم خاطرنشان کرد: متأسفانه کامیون داران بین 
60 تا 70 درصد به  اضافه مبلغ درج  شده در بارنامه و قیمتی بیش از 150 درصد بار و 

نهاده های دامی را به دست تولیدکنندگان می رسانند.
طالیی با اشاره به ضرورت ورود راه آهن قم برای انتقال نهادهای دامی به قم تصریح کرد: 
استفاده از حمل  و نقل ریلی به عنوان یک راه مطمئن بهترین راهکاری بوده که می توان 

در برابر این چالش مهم در استان به کاربرد.

وی بیان کرد: ماهیانه بین 5 تا 10 تن ظرفیت استان قم در واردات نهاده های دامی و 
غالت برای استفاده مرغداری ها و واحدی دامی استان است که در این  بین رانندگان 
اقالم  این  برای جابه جایی  راه آهن  از ظرفیت  باید  و  نداشته  را  کامیون همکاری الزم 
استفاده شود.رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم ادامه داد: کامیون داران به دلیل 
نیاز واحدهای دامی تا بیش از 80 درصد بیشتر از قیمت مصوب بار را از بندر به استان 

قم حمل می کنند و مسئوالن نیست پاسخگوی این مشکل نیستند.
طالیی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 5 هزار تن بار نهادهای دامی در بندر خریداری  
شده اما به دلیل افزایش سرسام آور نرخ کرایه کامیون امکان انتقال آن به استان وجود 

ندارد.
قیمت گذاری صنایع همگن و بتن نباید به حال خود رها شود

این  از  بخشی  در  نیز  قم  استانداری  انسانی  منابع  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
جلسه، مشکالت ارز و سرمایه در گردش واحدهای صنعتی قم را مورد توجه قرار داد 
و تأکید کرد: در جلسه اخیر با رئیس بانک مرکزی کشور و مدیران ارشد اقتصادی در 
زمینهٔ مشکالت ارزی رئیس بانک مرکزی توجیهات قابل قبولی در مبحث برون سپاری 

داشته و به زودی صورت  جلسه ای در این زمینه تنظیم و صادر می شود.
مهرداد غضنفری عنوان کرد: توجیه بانک ها در عدم مراجعه متقاضیان برای دریافت 
تسهیالت رونق دیگر از هفته آینده پذیرفته نمی شود و بانک ها موظف هستند تا لیست 
کامل متقاضیان را به استان ارجاع دهند تا وضعیت آن ها به نحو دیگری ارزیابی و دنبال 
شود.وی با اشاره به مسئله مشکل واحدهای تولید صنایع همگن و بتن استان ابراز کرد: 
قیمت بتن مانند سایر کاالهای مصرفی باید به نحوی تنظیم شود که با حفظ حقوق 

تولیدکنندگان فشاری نیز به مصرف کنندگان وارد نشود.

 

2۰فقره ؛ اعتراف سارقان ساختمان های نیمه کاره در قم

سارق  نفر   3 دستگیری  از  استان  انتظامی  فرماندهی  استان  آگاهی  پلیس  رئیس 
اعتراف  فقره سرقت  به 20  متهمان  و گفت:  داد  قم خبر  در  کاره  نیمه  ساختمان 

کردند. 
 سرهنگ »احمد کرمی« در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، اظهارداشت: 
در پی وقوع چندین فقره سرقت از ساختمان های نیمه کاره در قم موضوع در دستور 

کار مأموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی گفت: در ادامه با بررسی جغرافیای جرم و انجام اقدامات پلیسی، سه نفر در این 

رابطه دستگیر و در تحقیقات به 20 فقره سرقت اعتراف کردند.
سرهنگ کرمی افزود: سپس 2 نفر مالخر اموال مسروقه نیز دستگیر و با هماهنگی 
مقام قضائی استان طی بازرسی از مخفیگاه متهمان اموال مسروقه شامل 51 عدد 

میلگرد به وزن تقریبی 476 کیلوگرم کشف شد.
رئیس پلیس آگاهی استان قم گفت: در نهایت متهمان به همراه پرونده متشکله برای 

انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شدند.

کشف قاچاق 48۰ لیتر روغن موتور خودرو در قم
 

موتور  روغن  لیتر   480 قاچاق  کشف  از  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  رئیس 
خودرو در نتیجه انهدام یک باند موادمخدر در قم خبر داد. 

پلیس،  خبری  پایگاه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  بلفکه«  عباس  »غالم  سرهنگ   
روی  بر  قزوین  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  های  پیگیری  در  اظهارداشت: 
عناصر اصلی تهیه و توزیع مواد مخدر مشخص شد دو قاچاقچی قصد دارند مقدار 
قابل توجهی مواد افیونی را با دو دستگاه خودرو پژو پارس از طریق محور مواصالتی 
استان قم به تهران منتقل کنند که با اطالع به پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم، 

در عملیاتی مشترک دستگیری این افراد در دستور کار پلیس قرار گرفت.
به گفته وی در ادامه با هماهنگی مقام قضائی استان دو تیم عملیاتی پلیس مبارزه با 
مواد مخدر استان قم و قزوین برای شناسایی و دستگیری متهمان وارد عمل شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم افزود: سرانجام با انجام اقدامات پلیسی 
هر دو خودرو شناسایی، متوقف و 3 نفر در این رابطه دستگیر و حدود 40 کیلوگرم 

تریاک کشف شد.
سرهنگ بلفکه گفت: در اجرای این عملیات یک دستگاه خودرو پژو 405 با بار قاچاق 
نیز شناسایی، متوقف و در بازرسی از آن 96 بطری یک لیتری و 96 بطری 4 لیتری 

روغن موتور خودرو قاچاق کشف شد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم افزود: در نهایت متهمان به همراه پرونده 

متشکله برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شدند.

انهدام 4 باند سرقت در قم
فرمانده انتظامی شهرستان از انهدام 4 باند سرقت سیم و کابل برق، باطري، خودرو 
و موتورسیکلت در نتیجه اجرای طرح قدر 2 و به مدت 5 روز در حوزه استحفاظی 

کالنتری 14 قم خبر داد. 
پلیس،  پایگاه خبری  با خبرنگار  وگو  در گفت  »مراد حسین جعفریان«   سرهنگ 
اظهارداشت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی محله محور و استقرار نظم و امنیت 
در نقاط آسیب پذیر قم و مقابله با تبهکاران، مزاحمین نوامیس و اراذل و اوباش، 

برخورد با سارقان، جمع آوری معتادان متجاهر و خرده فروشان مواد مخدر، طرح 
قدر 2 در حوزه استحفاظي کالنتری 14 ولي عصر)عج( به مدت 5 روز برگزار شد.

و  جرایم  کاهش  را  مذکور  طرح  برگزاری  از  هدف  قم  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
پیشگیری از هرگونه ناهنجاری دانست و بر استمرار آن تاکید کرد.

سرهنگ جعفریان در ادامه، نتایج این طرح را شامل دستگیری 24 نفر در پی انهدام 
4 باند سرقت سیم و کابل برق، باطري، خودرو و موتورسیکلت و همچنین کشف 16 
دستگاه خودرو و موتورسیکلت مسروقه، دستگیری 3 نفر اراذل و اوباش و 46 نفر 

معتاد متجاهر برشمرد.
سارقان طالی کودکان در قم دستگیر شدند

رئیس پلیس آگاهی استان قم گفت: پس از دستگیری راننده و سرنشین پژویی در 
قم در بازرسی از خودرو 3 کیلوگرم هروئین مرطوب در قالب 3 بسته کشف شد.

وقوع  پی  در  داشت:  اظهار  کرمی  احمد  سرهنگ  پلیس،  خبری  پایگاه  از  نقل  به 
چندین فقره سرقت طالجات کودکان در قم موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس 
آگاهی استان قم قرار گرفت.وی افزود: تحقیقات مأموران پلیس ادامه داشت تا این که 

5 نفر معتاد دستگیر و یک دستگاه خودرو مسروقه از آن ها کشف شد.
رئیس پلیس آگاهی استان قم گفت: در تحقیقات کارآگاهان دو تن از این افراد به 
4 فقره سرقت طالجات کودکان با همدستی یکدیگر و همچنین سرقت دو دستگاه 
خودرو پراید در قم اعتراف که در نهایت متهمان به همراه پرونده تشکل شده برای 

انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شدند.
کشف 3 کیلوگرم هروئین در قم

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان قم گفت: با تالش مأموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم 2 نفر قاچاقچی مواد مخدر شناسایی و دستگیر 
شدند.سرهنگ غالم عباس بلفکه عنوان کرد: متهمان قصد داشتند با یک دستگاه خودرو 
پژو 405 مقادیری مواد مخدر را از تهران به استان مرکزی منتقل و از حوزه استحفاظی 
قم عبور کنند که خودرو مذکور در محور مواصالتی استان شناسایی و متوقف شد.وی 
افزود: پس از دستگیری راننده و سرنشین پژو در بازرسی از خودرو 3 کیلوگرم هروئین 
مرطوب در قالب 3 بسته کشف شد.رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم ادامه 
داد: سرانجام متهمان به انضمام پرونده متشکله برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع 

قضائی استان شدند.

قم  شهر  شورای  هیئت رئیسه  عضو 
گیر  دست وپا  مشکالت  به  اشاره  با 
صدور مجوزهای تجاری سازی دائم در 
مراکز  کمبود  گفت:  پردیسان  شهرک 
جدی  قم  پردیسان  شهرک  در  عرضه 
آن  برای  مناسبی  راهکار  باید  و  بوده 

اندیشیده شود.

حسن  شهرکریمه  ندای  گزارش  به 
مشکالت  به  اشاره  با  طالیی 
پردیسان  شهرک  در  تجاری سازی 
تفصیلی  طرح  تهیه  داشت:  اظهار  قم 
اداره  با   این شهرک  و مجری احداث 
و  بوده  استان  شهرسازی  و  راه  کل 
شهرداری در اصل این مسئله دخالتی 

نداشته است.
وی با تأکید بر مهم ترین عوامل کمبود 
پردیسان  شهرک  در  عرضه  مراکز 
 10 مقررات  و  قانون  مطابق  افزود: 
به صورت  این شهرک  اراضی  از  درصد 
اما  تعلق می گیرد  به شهرداری  مطلق 
در سازمان زمین شهری این 10 درصد 
صرفاً به اراضی مسکونی تعلق گرفته و 
تجاری سازی های پردیسان به هیچ وجه 
در حوزه اختیار شهرداری قرار نگرفته 

است.
عضو شورای شهر قم گفت: با توجه به 
این که تجاری سازی های پردیسان طبق 
تفسیر مسئوالن سازمان زمین شهری 
نیست،  شهرداری  اختیارات  حوزه  در 
کمبود مراکز عرضه نیز در این شهرک 
جدی است و شهروندان این منطقه در 
تهیه نیازهای روزمره خود با مشکالت 
انتقاد  با  هستند.طالیی  مواجه  جدی 
استانی  دستگاه های  همکاری  عدم  از 

در  تجاری سازی  مجوزهای  صدور  در 
شهرک پردیسان عنوان کرد: 

و  راه  کل  اداره  که  شرایطی  در 
شهری  زمین  سازمان  و  شهرسازی 
در  خود  وظایف  و  مسئولیت ها  به 
تجاری سازی  مجوزهای  صدور  زمینه 
در  و  نمی کنند  عمل  پردیسان  در 
شهرداری  سهم   درصد   10 تحویل 
نیز ممانعت هایی را به عمل می آورند، 
اخیر  سال های  در  قم  شهر  شورای 
 3 و  موقت  به صورت  گرفته  تصمیم 
صادر  تجاری سازی  مجوزهای  ساله 
شهر  شورای  هیئت رئیسه  کند.عضو 
قم با اشاره به صدور مجوزهای موقت 
شهرک  در  تجاری سازی  تجاری 
مجوزهای  صدور  داد:  ادامه  پردیسان 
گذشته  سال های  در  سه ساله  موقت 
این  در  موجود  مشکالت  نتوانسته 
نیز  ازاین رو  و  کند  برطرف  را  منطقه 
به صورت  الیحه  این  هرسال  متأسفانه 

مسکن و موقتی تمدیدشده است.
طالیی خاطرنشان کرد: در سال جاری 
تجاری سازی  موقت  مجوزهای  صدور 
می شود  تمدید  یک ساله  به صورت 
مجوزهای  صدور  برای  شهرداری  تا 
زمین  سازمان  با  دائمی  تجاری سازی 
شهری و اداره کل راه و شهرسازی  قم 

به توافق نامه های نهایی برسد.
وی مشکالت شهرک پردیسان را مورد 
متأسفانه  کرد:  ابراز  و   داد  قرار  توجه 
شهرک پردیسان در حال حاضر با بخش 
چالش های  و  مشکالت  از  قابل توجهی 
دراین بین  که  بوده  روبه رو  اجتماعی 
از  فروشگاه  و  عرضه  مراکز  کمبود 
این  در  موجود  مشکالت  مهم ترین 

شهرک تازه تأسیس در شهر قم است.

 کمبود مراکز عرضه 
کاال و فروشگاه در 
شهرک پردیسان قم 

جدی است

عضو هیئت رئیسه شورای شهر قم:

معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران از برگزاری مراسم معنوی »عهد جانان« در 
اعرافی و حجت االسالم   با سخنرانی آیت ا...  این مراسم  این مسجد خبر داد و گفت: 
والمسلمین رحیمیان تولیت مسجد جمکران و با حضور بیش از دو هزار طلبه ایرانی و 

خارجی برگزار می شود.

ابراهیم صدوقی امروز در نشست خبری که مناسب برگزاری مراسم 9 ربیع االول در سالن 
جلسات ساختمان اداری مسجد مقدس جمکران برگزار شد، با تأکید بر لزوم پرداختن به 
موضوعات مرتبط با مهدویت اظهار داشت: 9 ربیع االول نیازمند جریان سازی است که به 

معرفی روز 9 ربیع االول و آغاز امامت امام زمان )عج( منتهی شود.

معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران تصریح کرد: برنامه های مشخص شده با محوریت 
برنامه های داخل مسجد بوده و هدف نهایی برنامه ها معرفت افزایی و شناخت وظایف 
منتظران امام عصر )عج( در کنار انس معنوی با امام مشخص شده که به صورت سراسری 

در کشور برگزار می شود.

وی به تشریح برنامه ها شب و روز شهادت امام حسن عسکری )ع( پرداخت و ادامه داد: 
برنامه های شب شهادت امام حسن عسگری)ع( بعد از نماز مغرب و عشاء با سخنرانی 

حجت االسالم والمسلمین عالی آغازشده و سپس  مراسم عزاداری برگزار خواهد شد.

صدوقی از برگزاری مراسمی با عنوان« عهد جانان« خبر داد و گفت: این مراسم با 
تولیت مسجد مقدس  اعرافی و حجت االسالم والمسلمین رحیمیان  سخنرانی آیت ا... 
جمکران آغازشده و در این مراسم بیش از دو هزار طلبه ایرانی و خارجی با امام زمان 

)عج( تجدید بیعت خواهند کرد.

وی برنامه صبحگاه 26 آبان ماه مصادف با 9 ربیع االول را برنامه ای ویژه جهت تجدید 
بیعت با امام زمان )عج( عنوان کرد و ادامه داد: این برنامه از ساعت 8 صبح روز 26 آبان با 
حضور مسئوالن اجرایی و انتظامی استان، خادمان مسجد مقدس جمکران، دانشجویان، 

دانش آموزان، نیروهای هالل احمر و ورزشکاران برگزار می شود.

 معاون فرهنگی مسجد جمکران همچنین از برگزاری همایش دانشجویی با عنوان »عصر 
آفتاب«خبر داد و خاطرنشان کرد: همایش دانشجویی »عصر آفتاب« شنبه 26 آبان ماه 
بعد از نماز ظهر و عصر با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و دانشجویان عضو 
کانون مهدویت دانشگا ه ها با حضور 5 هزار دانشجو از سراسر کشور در شبستان کربال 

مسجد جمکران برگزار می شود.

معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران:

 مراسم معنوی »عهد جانان« در مسجد 
مقدس جمکران برگزار می شود

این شهر هنوز آماده مواجهه با خیل مسافران و زائران نیست

 مجاوران و زائران ، کالفه  در مناسبت های خاص!



جدول  در  قم  محمدسیما  سوهان  فوتسال  تیم 
برتر  لیگ  رقابت هاي  دوره  بیستمین  رده بندي 

فوتسال باشگاه هاي کشور یک پله سقوط کرد.

پایان بازی های هفته پانزدهم فصل جاری لیگ برتر 
فوتسال ایران به کام فوتسالیست های تیم سوهان 
محمدسیما قم نبود و شاگردان حسین صبوری که 
ناکامی های یک دهه اخیر  برای شکستن طلسم  
با دست خالی  بودند  رفته  به مصاف گیتی پسند 

بازگشتند.
نکته جالب توجه این است که فوتسال قم نزدیک به 
یک دهه است که در مقابل تیم گیتی پسند اصفهان 
موفق به کسب پیروزی نشده و تیم فوتسال سوهان 
محمد سیما قم با هدف از بین بردن طلسم پیروز 
نشدن در اصفهان برابر تیم صدرنشین گیتی پسند 

صف آرایی کرد اما با اختالف سه گل باخت.
این مسابقه یکی از حساس ترین دیدارهای هفته 
دوم دور برگشت بیستمین دوره لیگ برتر فوتسال 
باشگاه های کشور بود که در آن تیم فوتسال سوهان 
محمد سیما قم با نتیجه چهار بر یک شکست خورد 
تا با این باخت جایگاه پنجمی خود را در جدول 

رده بندی لیگ برتر از دست بدهد.
نماینده فوتسال قم که در دو هفته قبل تیم های 

پائین جدولی پارسیان شهر قدس و شهرداری ساوه 
را شکست داده بود و تنها به دلیل تفاضل گل کمتر 
نسبت به فرش آراء مشهد در مکان پنجم جدول 
رده بندی قرار داشت، این هفته به تیم صدرنشین 
گیتی پسند یکی از مدعیان کسب عنوان قهرمانی 
باخت تا جایگاه خود را از دست بدهد و یک پله 

سقوط کند.
نیم فصل نخست در سالن شهید حیدریان  بازی 
و  قم  سیما  محمد  سوهان  تیم های  بین  نیز  قم 
جاری  فصل  دوم  هفته  در  اصفهان  گیتی پسند 
لیگ برتر فوتسال با تساوی دو بر دو نمایندگان 
قم و اصفهان پایان یافته بود و حاال نماینده قم 
به دلیل پذیرش این باخت با 25 امتیاز و تفاضل 
گل کمتر نسبت به شهروند ساری در مکان ششم 

جدول است.
در  قم  محمدسیما  سوهان  تیم  فوتسالیست های 
لیگ  دوره  بیستمین  برگشت  دور  از  سوم  هفته 
یک  هفته  این  کشور  باشگاه های  فوتسال  برتر 
مقاومت  تیم  مقابل  در  خانگی  حساس  دیدار 
قرچک پیش رو دارند، تیمی که سعید قلندری و 
محمدطاها نعمتیان را در نیم فصل از نماینده قم 

جذب کرده است.

در ترکیب تیم ملي زیر 20 سال انجام مي شود

اعزام فوتسالیست قم به 
مسابقات قهرماني آسیا

براي  قم  استان  آینده دار  و  جوان  فوتسالیست 
مرحله  مسابقات  در  ایران  ملي  تیم  همراهي 
آسیا  قهرماني  سال   20 زیر  فوتسال  مقدماتي 

انتخاب شد.
اردوی  به  شده  دعوت  بازیکنان  اسامی  اعالم   
آماده سازی تیم ملی فوتسال زیر 20 سال ایران 
تنها  گل  محمدجعفر  که  شد  انجام  حالی  در 
می رود،  شمار  به  اردو  این  قمی  فوتسالیست 
بازیکنی که فرصت همراهی تیم ملی ایران در 

المپیک 2018 جوانان جهان را از دست داد.
گل که از بازیکنان جوان و مستعد فوتسال قم 
به شمار می رود و در رقابت های جوانان کشور و 
اردوهای تیم ملی توانمندی های خود را به کادر 
فنی نشان داده، در جمع 20 بازیکن دعوت شده 
برای مرحله  تیم ملی زیر 20  اردوی جدید  به 
آماده  آسیا  قهرمانی  مسابقات 2019  مقدماتی 

می شود.
این در حالی است که مرحله مقدماتی دومین 
تا  از نهم  دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا 

پانزدهم آذرماه به میزبانی کشور ازبکستان برگزار 
می شود و حمید شاندیزی مربی تیم ملی زیر 20 
سال کشورمان به همین منظور بازیکنان مد نظر 

کادر فنی را به اردو دعوت کرده است.

استان های  از  بازیکن   20 اردو  این  در 
آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس ، ایالم، تهران، 
خراسان رضوی، خوزستان، کردستان، قم، تهران 
مازندران و مرکزی حضور دارند، در شرایطی که 
خراسان با پنج بازیکن دارای بیشترین نماینده 
است و از قم محمدجعفر گل به اردو دعوت شده 

است.
بازیکنان دعوت شده به این اردو از روز دوشنبه 
21 آبان ماه باید تمرینات خود را زیر نظر کادر 
فنی آغاز کنند، اردویی که چهار روز ادامه خواهد 
ایران  زیر 20 سال  فوتسال  ملی  تیم  تا  داشت 
خود را برای رویارویی با تیم های حاضر در گروه 

نخست مرحله مقدماتی آماده کند.
تایم ملی ایران در گروه نخست با تیم های ملی 
افغانستان و ترکمنستان هم گروه است، در حالی 
که ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان در گروه 
دوم جای دارند و تیم های اول هر گروه به همراه 
برنده دوم هر گروه به مرحله نهایی بازی ها راه 
یابند، در شرایطی که مرحله پایانی این مسابقات 
به  ترکمنستان  کشور  در   1398 سال  ماه  تیر 

انجام می رسد.

 یادداشت | مالک صدق و کذب در فضای مجازی

قانون مبارزه با جرایم رایانه ای، تبادل اطالعات را در فضای مجازی آزاد دانسته اما به یک سری شرط هایی 
مقید کرده است. یکی از آن شرط ها نقل نکردن اخبار دروغ و تهمت به دیگران است.

به گزارش ندای شهرکریمه ، با گسترش روز افزون فضای سایبری و غیر حقیقی یکی از پرسش هایی که ذهن 
انسان را مشغول می کند درستی و نادرستی یک گزاره خبری در عرصه مجازی است. زمانی که در فضای 
حقیقی مالک درستی و نادرستی یک قضیه ، مطابقت و عدم مطابقت با واقع است؛ باید دید آیا این مطلب 

در فضای مجازی درست است یا اینکه در فضای مجازی مالک درستی و نادرستی قضیه چیز دیگری است؟
ابتدا باید رابطه میان فضای حقیقی و مجازی را روشن کنیم. آیا میان ایندو ارتباطی وجود دارد؟ به نظر این 
گونه می رسد که در واقع فضای مجازی انعکاسی گزارشی، از عالم بیرون و حقیقت است. یعنی دارد از عالم 
بیرون خبر می دهد. این خبر دادن گاهی به صورت نوشتاری است و گاهی بصورت صوتی و تصویری. پس با 
یک نگاه جامع می توان گفت فضای مجازی، همان فضای حقیقی است که در عالم نوشتار و تصویر تحقق پیدا 

کرده است.اگر کسی خبری را برای شما نقل کند در مواجه با گفتار او چند حالت پیدا می کنید: یا اینکه به 
گفته او اعتماد می کنیم و او را در نقل اخبار تایید می کنیم؛ یا به گفته او اعتماد نمی کنیم و خبر او را نیز 
تایید نمی کنیم؛ یا اینکه شک داریم که درست می گوید یا خیر. همین کالم را باید در اخبار مربوط به فضای 
مجازی دنبال کنیم. اشکالی که ما را در مواجه با فضای مجازی روبرو می کند این است که با گسترش روش 
های مختلف جعل و تصویر سازی چگونه باید به این باور رسید که خبر مورد نظر درست است؟ آیا مثال فالن 
تصویر تغییراتی پیدا نکرده است؟ یا فالن فیلم تقطیع نشده است؟ یا بخشی از کالم گویند نقل شده و برخی 
دیگر نقل نشده است. این دقت نظر به جهت مفاد »َفَتَبیَُّنوا أَْن تُصیُبوا َقْوماً بَِجهالَة » در آیه 6 سوره حجرات 

است؛ که می فرماید: اگر انسان فاسقی خبری را برای شما آورد، تحقیق کنید تا اینکه به جهالت نرسید.
برای اینکه یک خبری که به ما می رسد دارای درستی باشد به چند مؤلفه نیازمندیم:

اعتماد به گوینده
ابتدا باید گوینده خبر فردی مورد اعتماد و اطمینان باشد؛ از همین جا گریزی به فضای مجازی می زنیم و 

به تناظر فضای حقیقی می گوییم که اگر خبری از کانالی یا سایتی به ما رسید؛ ابتدا باید به گویند خبر نگاه 
کرد. آیا چنین شخصی مورد اعتماد است یا خیر؟ آیا او در نقل اخبار از دیگران متهم به عدم صداقت هست 
یا خیر؟ بنا بر این وقتی فالن سایت یا کانال خبری را برای ما نقل کرد باید ابتدا به این منبع نگاه کرد آیا در 

نقل اخبار اتهامی متوجه او نیست؟

مراجعه به منبع اصلی و عدم تقطیع اسناد
نکته بعدی اینکه وقتی خبری به ما رسید، اگر آن از سنخ نقل متعلق به آثار نوشتاری باشد، یعنی از فالن کتاب 
و روزنامه نقل می کند؛ باید به خود منبع اصلی مراجعه کرد که آیا چنین کلماتی در آن منبع وجود دارد یا 
خیر؟ همین گفته را مطابقا در فضای مجازی تکرار می کنیم که هر گاه در یک کانال یا سایتی نقلی از یک 
منبع رسید باید درستی آن را از خود منبع دید که آیا دچار تحریف و دگرگونی یا تقطیع شده است یا خیر؟ 
اصال چنین گفته ای در سخنان او یافت می شود یا خیر؟ گاهی مشاهده می شود مطلبی را از کتابی نقل کرده 
اند اما در آن کتاب نیست و این انتساب دروغ است. یا اینکه بخشی از آن منبع را آورده اند و به قبل و بعد آن 

اشاره ای نکرده اند که اصطالحا آن را تقطیع نابجا می گویند.

یادگیری فنون جعل
گاهی تصویری را در فضای مجازی برای ما می آورند در حالی که با نرم افزارهای تصویرسازی تغییراتی را در 
آن انجام داده اند. برای اینکه دچار زودباوری و قضاوت نابجا درباره آن تصویر نشویم؛ ابتدا باید تصویر مورد 
نظر را بررسی کرد که آیا دستکاری نشده است؟ برای این مسئله راه حل های زیادی وجود دارد. گاهی با 
یک جستجوی کوتاه در فضای مجازی ممکن است تصویر اصلی همان تصویر جعلی را بدست آورد یا اینکه 
با تخصص در زمینه جعل تصاویر آشنا باشیم و خود تشخیص دهیم یا اینکه به افراد متخصص این فن نشان 

دهیم.

سخت گیری نسبت به اتهام ها
قانون مبارزه با جرایم رایانه ای، تبادل اطالعات را در فضای مجازی آزاد دانسته اما به یک سری شرط هایی 
مقید کرده است. یکی از آن شرط ها نقل نکردن اخبار دروغ و تهمت به دیگران است. در شرع مقدس اسالم 
تفاوتی میان گفتار و نوشتار برای تهمت به اشخاص نیست. چه اینکه با سخن تهمتی را متوجه دیگران کنیم 
یا اینکه با نوشته ها او را مورد اتهام قرار دهیم. برای هر دو مجازات هایی در نظر گرفته شده است. اگر ما به 
مطلبی خاص در مورد افراد در فضای مجازی مواجه شدیم؛ ابتدائا نباید آن را به دیده حقیقت نگریست. هر 
گفته ای باید دارای اسناد و مدارک غیر قابل انکار باشد. متاسفانه فضای مجازی پر است از این تهمت هایی که 
بدون سند یا با سندسازی، اتهاماتی را متوجه افراد می کنند که هیچ گونه حقیقتی در بیرون ندارد. این را باید 
دقت نمود که هر گفته ای از هر جایی نباید برای ما به مثابه حقیقت پنداشته شود و باید به اندازه کافی اسناد 
و مدارک را ببنیم. اگر آدرسی از جایی خاص می دهند باید تحقیق بیشتر کرد تا خدای نکرده در صورت خالف 

واقع بودن، در جرم این افراد و تهمت به انسان های بی گناه شریک نباشیم.
پس مالک درستی و نادرستی یک مطلب در فضای مجازی همان مالک در فضای حقیقی است؛ یعنی مطابقت 
و عدم مطابقت با واقع. برای رسیدن به این مطابقت باید از روش های مختلفی همچون: اعتماد به گوینده 
صادق، اعتماد به منبع درست، جستجوی سایر منابع، کشِف دقت در انتقال اخبار و عدم تقطیع اسناد، داشتن 

مدرک کافی برای اثبات مدعا و آشنایی با روش های جعل در نقل اخبار و... را به دقت مورد نظر داشت. 
ناقل دروغ، شریِک گوینده دروغ

نکته ای که در آخر این نوشتار باید مورد دقت قرار گیرد این است که اگر خبری را دیدیم که عاری از صحت 
بود، انتقال آن به سایر گروه ها و کانال ها و سایت ها توسط ما نیز مانند گفتن خود دروغ است. این نیز یکی 
دیگر از دام های دشمنان برای انتشار مطالب نادرست و خالف واقع است. باید از انتشار مطالب نادرست و 
نامطمئن پرهیز کرد. حتی بر فرض درستی آن مطلب، مفاهیمی اخالقی ای همچون نبردن آبروی دیگران، 
مکتوم بودن، مستور بودن و... در فضای مجازی نیز صدق می کند و نباید اسباب آبروریزی دیگران را فراهم آورد. 

مهدی عباسی
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متن پیش رو یادداشتی است از حجت 
و  پژوهشگر  مسائلی،  مهدی  االسالم 
های  »لعن  چون  هایی  کتاب  نویسنده 
و  ها  جهالت  ربیع؛  »نهم  و  نامقدس« 
می  نظر  از  ادامه  در  که  ها«  خسارت 

گذرد؛

مناسبت های  اخیر موضوع  در سال های 
عزاداری،  خصوص  به  مذهبی  نوپدید 
یکی از چالش های جامعه مذهبی شیعه 
این مناسبت ها دهه  از  بوده  است. یکی 
محسنّیه است که عده ای عزاداری آن را 
به سوگواری به ماه محرم و صفر متصل 
نموده و تا هشتم ربیع االول به عزاداری 

می پردازند.

اثرات ضد تبلیغی این گونه مناسبت های جدید هشدار داده اند،  در سال های اخیر بسیاری از بزرگان و علما درباره 
به این معنا که اگرچه عده ای خاص دوست داشته باشند ماه های متمادی در مجلس عزا و روضه باشند و شهرها 
از منشأ چنین  بی خبر  و شاید  ندارند  را   از سوگواری  این حجم  از مردم تحمل  بسیاری  ولی  را سیاه پوش کنند، 

مناسبت هایی، خود را در مقابل عزاداری اهل بیت علیهم السالم تصور کنند و به هتک حرمت آنها بپردازند.
وجود،  این  با  نمودند.  بیان  این باره  در  ارزشمندی  گذشته سخنان  سال های  در  زنجانی  شبیری  ا...  آیت  چنانچه   
طرفداران این گونه  سوگواری ها نوعی دیکتاتوری مذهبی را در جامعه شیعه دنبال می کنند، مثال بعضی از مداحان 
در سال های گذشته این شعر را در مقابل اعتراضات به کار می بردند: »برود هرکه دلش خواست شکایت بکند/ شهر 

باید به من هیئتی عادت بکند«
اهل بیت  دشمن  را  مخالفین  و  نموده  تصور  علیهم السالم  اهل بیت  یاور  و  حامی  را  خود  افرادی  چنین  متأسفانه 
علیهم السالم قلمداد می کنند. با این نگاه هیچ حقی برای مخالفان در نظر گرفته نمی شود و اگر اعتراضی به تضییع 
حقوق جمعی مردم صورت گیرد، نباید به آن اهمیت داد. از این جهت است که راه اندازی قافله عزاداری در ایام عادی 

سال امری متداول توسط این جریان ها شده است.
اما از بُعدی دیگر برپایی مناسبت هایی همچون دهه محسنیه، خروج از قواعد عرفی برگرفته از اهل بیت علیهم السالم 
درباره عزاداری نیز می باشد. توضیح بیشتر این که در تعالیم شیعه و روایات اهل بیت- علیهم السالم- آمده است: »ُکلُّ 
اَلُم؛ یعنی: همه عزاداری ها و گریستن ها ناپسند است  الَْجَزعِ  َو الُْبَکاِء َمْکُروٌه ِسَوی الَْجَزِع َو الُْبَکاِء َعلَی الُْحَسْیِن، َعلَْیِه السَّ

مگر عزاداری و گریستن برای امام حسین، علیه السالم.« )شیخ طوسی، األمالی، ص 162(
همچنین در کتاِب معروف و معتبر کامل الزیارات نیز آمده است که امام صادق- علیه السالم - می فرمودند: »إِنَّ الُْبَکاَء 
َُّه فِیِه َمْأُجوٌر. یعنی:  َو الَْجَزعَ  َمْکُروٌه لِلَْعْبِد فِی ُکلِّ َما َجِزَع- َما َخاَل الُْبَکاَء َو الَْجَزَع َعلَی الُْحَسْینِ  بِْن َعلِیٍ  علیه السالم َفإِن
برای بنده، عزاداری و گریستن در تمام امور مکروه و ناپسند است مگر گریستن و عزاداری کردن بر حسین  بن علّی 

علیهماالّسالم، که شخص در این گریستن مأجور و ُمثاب می باشد.« )ابن قولویه قمی، کامل الزیارات، ص100.(
همچنان  که در سیره عملی اهل بیت- علیهم السالم- نیز با وجود آن که ایشان به استمراِر عزاداری در سوِگ عزیزان 

خویش نمی پرداختند، اّما در دهه اول محرم و ایام عاشورای هرسال، توصیه به ذکر یاد واقعه عاشورا می نمودند. با این 
حال بعدها، شیعیان به احتراِم دیگر ائمه بزرگوار علیهم السالم، سالروز شهادت آنها را نیز مورد تعظیم قرار داده اند و با 
برپایی مجالسی، ضمِن بیان مناقب آن بزرگواران و مصائب وارده بر ایشان، به بزرگداشت مقام آن حضرات می پردازند، 
که بی تردید این موضوع امری پسندیده و مطلوب است و موجب تعظیِم شعائر الهی و ترویِج معارف اهل بیت خواهد 

شد.

البته همواره صورِت این مجالس با مجالسی که در ایام محرم تشکیل می شده، متفاوت بوده است و عزاداری  در این 
روزها در سطحی پایین تر از ایام محرم و به صورت ذکر مصیبت و گریه برای مصائب ائمه- علیهم السالم- برپا می شده 

است؛ همچنان که این عزاداری ها از سال روز شهادت ائمه- علیهم السالم- نیز فراتر نمی رفته است.
متأسانه بعضی با برداشت نادرست از حکمت عزاداری، گمان می کنند برای هر مصیبتی که به اهل بیت علیهم السالم 
در طول های متمادی وارد شده، باید لباس مشکی پوشیده و عزاداری کنند. درحالی که چنین کاری نه ممکن است 
و نه معقول، و نه از شیعیان خواسته شده است. زیرا در این صورت شیعه باید در تمام طول سال به سوگواری نشسته 

و در عزا به سر برد.
حقیقت این که کسی با عزاداری محسنیه مخالفت می کند، مخالف وجود حضرت محسن و مصیبت وارده به حضرت 
زهرا سالم ا... علیها نیست، بلکه سخن در این است آیا توصیه شده که در ایامی خاص برای چنین مصیبتی سوگواری 
کنند؟ از این گذشته، تعیین این ایام برای عزاداری محسنیه به گونه ای صورت می گیرد که با مناسبت های دلخواه 
این افراد همچون نهم ربیع االول تضاد نداشته باشد وگرنه در صورت دقت تاریخی، ایام محسنّیه با ایام نهم ربیع 
االول تالقی پیدا خواهند نمود و چگونه به یکباره در نهم ربیع مصیبت براداشته می شود و شادی های خارج از عرف 

جای آنها را می گیرد؟!
منبع: مهر

فرهنگی، ورزشی

 نباید از تربیت صحیح جنسی 
نوجوانان غافل شد

ضرورت  بر  تأکید  با  رشد  علمیه  مدرسه  مدیر 
نوجوان  به  باید  گفت:  نوجوانان  صحیح  تربیت 
برای  البته  و  داد  آگاهی  مختلف  زمینه های  در 
اخالقی  زمینه های  تا  داشت  روشنی  قالب  آن 
ابراهیم  االسالم  شود.حجت  تبیین  تربیتی  و 
بر  تاکید  با  رشد،  علمیه  مدرسه  مدیر  شفیعی، 
مسأله  ابعاد  که  این  و  نوجوانی  دوران  اهمیت 
درستی  به  دوران   این  های  حساسیت  و  بلوغ 
به  باید  گفت:  است،  نشده  تبیین  ما  جامعه  در 
و  داد  آگاهی  مختلف  زمینه های  در  نوجوان 
البته برای آن قالب روشنی داشت تا زمینه های 

اخالقی و تربیتی تبیین شود.
وی با توضیح درباره مشکالت دوران بلوغ ادامه 
برای  داد: در مدرسه توحید شیوه های مختلفی 
برخورد با مشکالت دوران بلوغ وجود دارد و در 
سن  در  نیاز  مورد  موضوعات  مختلفی  فضاهای 

بلوغ برای دانش آموزان تبیین می شد. ولی در 
ادامه به این نتیجه رسیدم که وقتی موضوع در 
البته یک  فضای حیا مطرح شود، موثرتر است. 
استقبال  به  تا  دارد  نیاز  صحیح  مقدمه چینی 
این  در  و  برویم  جنسی  صحیح  تربیت  مسئله 
بحث  بیشتری  استقبال  با  بچه ها  قطعا  صورت 
رشد  مدرسه  می کنند.مدیر  مدیریت  و  درک  را 
در  به طالب  بلوغ  دوران  آموزش صحیح  درباره 
فضای  اینکه  برای  گفت:  رشد  علمیه  مدرسه 
مدیریت  بلوغ  موضوع  پیرامون  بتوان  را  مدرسه 
کرد با سه گروه برخورد داریم؛ بچه ها، والدین و 
کارکنان مدرسه و ما برای هر سه سطح درباره 
برگزار  برنامه  بلوغ  دوران  معضالت  با  آشنایی 
آموزشی  کالس های  به  پایان  در  می کنیم.وی 
اشاره کرد و افزود: نزدیک به سه تا پنج جلسه 

برای بچه ها برنامه آموزشی برگزار می شود.
طلبه  به  اخالقی  مسائل  تا  خوراک  مسئله  از   
مقابله  بتوانند در مسیر  تا  توضیح داده می شود 
و مواجهه با بحران هایی که پیش روی زندگی او 

است، برخورد صحیحی داشته باشد.

عزاداری دهه محسنیه سیره اهل بیت)ع( نیست

سقوط سوهان قم

نتیجه بررسی 160 هزار کودک: 

تنبیه فرزند؛ آری یا خیر؟
کودکانی که مورد تنبیه فیزیکی قرار می گیرند، اعتماد به نفس ضعیفی دارند و  از ضعف روابط اجتماعی رنج می برند. 

اثرات مخرب تنبیه بدنی، در سنین بلوغ بیشتر نمایان می  شود و تا پایان عمر ادامه دارد.

 تربیت فرزند از مهمترین دغدغه های خانواده های ایرانی است که در شماره های گوناگون، بخش های مختلفی از راه 
های تربیت صحیح را تقدیم حضور مخاطبان گرامی خواهیم کرد.

* تنبیه بدنی کودکان ممنوع

نتیجه  ی یک مطالعه  ی پنجاه ساله نشان می  دهد، تنبیه بدنی هیچ اثر مثبت و سازنده  ای بر تربیت ندارد؛ بلکه سبب 
افزایش لجبازی و بی  نظمی کودکان می  شود.

مطالعات پنجاه ساله  ی محققان دانشگاه  های تگزاس و میشیگان نشان می دهد که تنبیه بدنی کودکان هیچ تأثیر 
مثبت تربیتی، چه کوتاه مدت و چه در بلند مدت ندارد.

برخی از والدین معتقدند که تنبیه بدنی سبب افزایش فرمان  برداری و نظم کودکان می شود؛ ولی نتیجه این مطالعه 
50 ساله نشان می  دهد، تنبیه هیچ اثر مثبت و سازنده  ای بر تربیت کودکان ندارد.

این مطالعه با بررسی 160 هزار و 927 کودک نشان می  دهد تنبیه فیزیکی حتی در کمترین مقدار آن، اثرات مخربی 
بر روحیه کودک دارد و سبب افزایش رفتارهای ضد اجتماعی می شود.

 

لجبازی در کودکانی که مورد تنبیه بدنی قرار می  گیرند، بیشتر دیده می  شود و این کودکان سعی دارند اغلب برخالف 
انتظار والدین رفتار کنند. کودکانی که مورد تنبیه فیزیکی قرار می گیرند، اعتماد به نفس ضعیفی دارند و  از ضعف 
روابط اجتماعی رنج می برند.اثرات مخرب تنبیه بدنی، در سنین بلوغ بیشتر نمایان می  شود و تا پایان عمر ادامه دارد.

بالقوه  از استعدادهای  توانند  روحیه مستقلی ندارند و نمی   افرادی که در کودکی تجربه تنبیه بدنی دارند، معموالً   
استفاده کنند.
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امام کاظم )ع ( : 

بهترین چیزی  که بنده بعد از شناخت خدا به وسیله آن به درگاه الهی  
تقرب پیدا می کند، نماز است .

) تحت العقول ، ص 455 (
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گفت:  میردامادی  آیت  سیدباقر  ا...  آیت 
آیت ا... سید ابراهیم رئیسی، تولیت حرم 
مطهر حضرت علی بن موسی الرضا)ع(، 
و  دادند  ما  به  افتخاری  پیش،  چندی 
آستان  نمایندگی  از  ای  شعبه  فرمودند 
قدس رضوی، در بنیاد مذهبی فرهنگی 
تاسیس  میرداماد،  خدماتی  و  علمی 
رئیسی  سیدابراهیم  ا...  آیت  اقدام  شود. 
بر  مبنی  قدس رضوی-  آستان  –تولیت 
رضوی  قدس  آستان  نمایندگی  تاسیس 
در سراسر کشور، موجب می شود همه 
ایران، بیش از گذشته، خادم امام رضا)ع( 

شوند.
 

آخر  سوگواری  مراسم  در  میردامادی، 
محمد  حضرت  داشت:   اظهار  صفر  ماه 
مصطفی)ص( دارای امتیازات ویژه ای در 
اجازه گرفتن  پیامبران هستند که  میان 
گرفتن  برای  اسالم،  پیامبر  از  عزرائیل، 

جان ایشان، از جمله آنها است.
 

تمام مشکالتی که  باوجود  پیامبر اسالم 
بر ایشان تحمیل شد، هیچگاه ملت خود 
را نفرین نکردند. بنابراین صفت “پیامبر 
مهربانی ها” زیبنده حضرت محمد)ص( 

است.
 

نبی  سبط  خصوص  در  ادامه  در  وی 
در  مجتبی)ع(  حسن  امام  گفت:  )ص( 
و  بودند  مظلوم  بسیار  حیاتشان،  زمان 
در هنگام شهادت نیز مظلوم بودند زیرا 

توسط همسرشان، مسموم شدند.

از  پس  مجتبی)ع(  حسن  امام  حضرت 
آن  پیکر  تشییع  هنگام  در  تلخ  وقایع 
وهابیت  بودند.  غریب  و  مظلوم  بزرگوار، 
جهانی،  استکبار  به  وابسته  و  کوردل 
اجازه برپا ساختن حرم برای امام حسن 
مجتبی و سایر ائمه مدفون در قبرستان 
بقیع را نمی دهد که انشاا... با سقوط آل 
برای  بزرگ  آرامگاهی  و  بارگاه  سعود، 
بنا  قبرستان  این  در  مدفون  امام  چهار 

خواهیم کرد.
 

ا...سید  آیت  داشت:  اظهار  ادامه  در  وی 
مطهر  حرم  تولیت  رئیسی،  ابراهیم 
الرضا)ع(،  موسی  بن  علی  حضرت 
و  دادند  ما  به  افتخاری  پیش،  چندی 
آستان  نمایندگی  از  ای  شعبه  فرمودند 
قدس رضوی، در بنیاد مذهبی فرهنگی 
علمی و خدماتی میرداماد، تاسیس شود. 
تاسیس  بر  مبنی  رئیسی  ا...  آیت  اقدام 
نمایندگی آستان قدس رضوی در سراسر 
کشور، موجب می شود همه ایران، بیش 

از گذشته، خادم امام رضا)ع( شوند.
که خدمت  بالد  می  خود  به  ایران  ملت 
ویژه حضرت  به  بیت)ع(  اهل  به  افتخار 

امام رضا)ع( را دارد. 
پیاده  در  باشکوه  حضور  با  ایران  مردم   
ظهور  ساز  زمینه  حسینی،  اربعین  روی 
به  خدمت  شد.  خواهند  بشریت  منجی 
امام رضا)ع( در مسیر این زمینه سازی، 

بسیار موثر خواهد بود. 

ایرانیان بیش از گذشته، خادم امام 
رضا)ع( می شوند

 دیدار آیت ا... شبیری زنجانی مرجع تقلید شیعیان با رئیس دولت اصالحات 
و برخی از سران اصالحات بازتاب های مختلفی را به همراه داشت و سبب 

سوءاستفاده فتنه گران شد.
پس از این دیدار آیت ا... یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در 
نامه ای خطاب به آیت ا... شبیری زنجانی تاکید کرد که انتشار تصاویری در 
فضای مجازی از حضرتعالی در کنار برخی افراد مسئله دار که برای نظام 
جمهوری اسالمی و مقام معظم رهبری »دام ظله العالی« احترامی قائل 
تعجب  و  ناراحتی  این موضوع  به عرض می رساند،  وسیله  بدین  نیستند 

مقلدین و حوزویان را در پی داشته است.
این  در  خود  زنجیره ای  رسانه های  همچون  اصالح طلب  شخصیت های 
زمینه از هیچ تالشی دریغ نکرده و تالش کردند به اسم حمایت از آیت ا... 
شبیری زنجانی به تخریب آیت ا... یزدی بپردازند، اما این موضوع مطرح 
است که همین سران اصالح طلب و رسانه های آن ها در فتنه 88 به بهانه 

رهبری  معظم  مقام  و  اسالمی  انقالب  از  علماء  و  تقلید  مراجع  حمایت 
مواضع تندی علیه آن ها اتخاذ کردند.

حجت االسالم مجتبی ذوالنور با بیان اینکه آیت ا... یزدی از شخصیت های 
برجسته انقالب اسالمی، چهره ای مبارز،  انقالبی، مجاهد و یار امام راحل 
معظم  مقام  یار  به عنوان  هم  امروز  یزدی  آیت ا...  داشت:  اظهار  هستند، 

رهبری و والیت ایفای نقش می کنند.

وی با بیان اینکه شخصیت آیت ا... یزدی  مربوط به پس از پیروزی انقالب 
اسالمی نیست، افزود: وی از پیش از انقالب اسالمی نیز چهره ای انقالبی 

داشت و   گرد دنیا و بی بصیرتی بر چهره ایشان ننشست.
اینکه  بیان  با  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
کرد:  بیان  نیست،  پوشیده  کسی  بر  یزدی  آیت ا...  درخشان  شخصیت 
آلوده  را  فضا  عظیم االشان  مرجعیت  از  دفاع  بهانه  به  امروز  که  افرادی 
می کنند افرادی هستند که هیچ کدام از خدمات و جایگاه علمی آیت ا... 

یزدی را نداشتند.
و  کار کرده  اسالمی  انقالب  برای  آیت ا...یزدی همواره  اینکه  بیان  با  وی 
اگر این مکاتبه انجام نمی شد جای سؤال و تعجب بود، بیان کرد: آیت ا...

یزدی از روی دلسوزی و روحیه انقالبی و حساسیتی که نسبت به جایگاه 
مرسوم  که  نوشتند  را  نامه ای  و  کرده  بیان  را  تذکری  داشتند  مرجعیت 

است.
وی ادامه داد: شاهد مواضع غلط سران اصالحات در فتنه 88 بودیم که 
افرادی در راستای  اتفاقات کشور داشتند، امروز  موضعی غلط نسبت به 
تخریب آیت ا... یزدی کار می کنند که چهره های آن ها برای ما مشخص 
و شناخته شده، بهتر است دست و پای خود را جمع کرده و سبب فتنه 

نشوند .

 حجت االسالم ذوالنور:
 دیدار آیت ا... شبیری با سران اصالح طلب 

جفا به این مرجع تقلید بود

چهل سالگی سید محمد ساجدی

یادداشت؛حجت االسالم علی مهدیان

سیدمحمد را نمیشناسید وقتی در دهه هفتاد 
یک تنه میرفت وسط جماعت قمه بدست روز 
عاشورا با هیکلی الغر و سنی در حدود پانزده 
شانزده سال و فریاد میزد که مگر آقا نگفته قمه 
ترس  از  آن جماعت  و همه  است؟  زنی حرام 

همین یک الف بچه فرار میکردند.
سید محمد را نمیشناسید وقتی یک تنه میرفت 
وسط جماعت اراذل و اوباش که به شهر قم و 
ناموس مردم بی حرمتی میکردند و تک و تنها 
جلویشان میایستاد و مفصل کتک میخورد اما 
از رو نمیرفت.سید محمد را نمیشناسید وقتی با 
لباس خاکی جهادی روی دیوارهای مسجد نیمه 
ساز جهادی به بنا ها و معمارها یاد میداد خانه 

خدا را چگونه باید ساخت.
وقتی زیر باران و در گل و الی روستاهای سرپل 
تا مردم زیر  ذهاب برای مردم خانه میساخت 
باران نلرزند.سید محمد را نمیشناسید وقتی چند 
شب نمیخوابید تا مسجدها را تمام کند و آذوقه 
ها را پخش کند و در جلسات اردو حاضر باشد 
و در میان جهادی ها مثل خورشید بدرخشد. اما 
وقتی همه به به و چه چهش میکردند میگفت 
مرا نمیشناسند که تعریفم میکنند.پدرش جزو 
از  همیشه  مثل  که  مدیرانی  بود  قم  مدیران 
چشمهای منفی باف من و شما پنهانند ولی 
زیادند. بهترین مدارس غیر انتفاعی قم زیر دست 
پدرش بودند اما سید محمد میگفت بچه های 
من باید در مدارس دولتی درس بخوانند مثل 

مردم عادی.
پدرش میگفت پرم سرشار از استعداد است که 
هر کدام میتواند یک نفر مشهور کند ولی محمد 
ما گویا بنا داشت جلوی همه کسانی که با دنیا به 
هم فخر میفروشند دلش میخواست زهد را به رخ 

بکشد و بی تفاوتی به دنیا را فریاد بزند.
همیشه با یک جفت دمپایی و ظاهری که انگار 
خیلی  میتوانست  محمد  آمده.سید  دهات  از 
با  متری  بیست سی  خانه  در  اما  باشد  پولدار 
همسرش زندگی را شروع کرد خانه ای که آنقدر 
زیبا طراحیش کرده بود که دلت را میبرد.استاد 
گرافیک بود استاد عکاسی بود استاد نقاشی بود 
جزو بهترین شاگردهای استاد نجابتی بود استاد 
معماری بود استاد هزار هنر ریز و درشت بود که 

من اسمهایشان را هم بلد نیستم.

 همه کاره بود اما میدیدی زندگیش را تعطیل 
کرده تا برای فالن فامیل یا همسایه خانه بسازد 
یا مشکلش را حل کند. لج همه را در میآورد با 

این زندگی کردنش.
میگفت قصد کرده طلبه هایی که میشناخت را 
برای اولین خانه شان کار کند و خانه را مرتب 
کند. میامد در خانه اول هر طلبه کارگری میکرد.

اهل فکر بود وقتی با او بحث فکری میکردم لذت 
میبردم. میگفت تو طلبه ای باید فیلم ببینی و 
تحلیل کنی فیلم میآورد با هم میدیدیم و تحلیل 
میکردیم.نترس ترین آدمی بود که دیده بودم 

ولی مهربان بود خیلی مهربان.
 بچه های کوچک روستا را مینشاند روی پایش 
برایشان حرف میزد میگفت بوی بدن کودک 
روستایی دلم را میبرد پاهای برهنه این بچه ها 
دیوانه ام میکند. همیشه از بزرگواری و کرامت 
است  سال  میکرد.بیست  تعریف  روستاییان 
میشناسمش. اوائل زود عصبانی میشد اما این 
اواخر فرق کرده بود وقتی عصبانی اش میکردیم 
سکوت میکرد بعد لبخندی بزرگوارانه تحویلمان 

میداد و شرمنده مان میکرد.
پنج فرزند داشت و همسری که مثل کوه پشتش 
مثل  میگفتند  ما  خانمهای  که  همسری  بود. 
خواهر بزرگترمان بود مادری میکرد. همسری که 
در طول سال پول جمع میکرد از فامیل و دوست 

و آشنا که محمد ببره برای اهالی روستاها.
چهار دختر نورانی داشت با حجاب زیبا. سید 
محمد میگفت حجاب باید بخشی از وجودشان 
شود فاطمه سادات و مریم سادات و رقیه سادات 

و زینب سادات و سید حسن کوچولو.
امسال اربعین همه این خانواده را با یک عشقی 
دیگر  کربال  و  رفت  بار  این  کرد.  کربال  روانه 
برنگشت بعد از زیارت با خانواده اش پرکشید 

و رفت.
نزدیک چهل سالگی اش بود سید محمد.

به خدا او محصول این انقالب بود. او با انقالب 
رشد کرد و قد کشید. چقدر کوتاه بینند آنانکه 
نمیبینند ثمرات این انقالب را. مثل او زیاد است 
هر چند نشناسید هر چند توجه نکنید. اطرافتان 
را خوب نگاه کنید با دقت ببینید. خیلی سید 
محمدها با این انقالب رشد کرد که با نفس نفس 

زدنشان دلگرمی امام عصر هستند.
سید محمد ساجدی! برادر گلم! رفیق خواستنی 

ام!         تا صبح ظهور خدا نگهدار.... 

پشت پرده تعویق احیای کارت 
سوخت!

 کارت بانکی گره گشا می شود؟
یکی از دالیل به تاخیر افتادن احیای کارت سوخت، مشکالت موجود در صدور کارت های 
جدید در کشور است و برای حل این مشکل، استفاده از کارت های بانکی به جای کارت 
سوخت در حال بررسی است.روز گذشته فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد اعالم کرد که هیچ 
قراری برای افزایش قیمت های حامل های انرژی نگذاشتیم.پس از اعالم این خبر از سوی 
دژپسند برخی از رسانه ها به گمانه زنی در خصوص عدم اجرای سیاست های کنترلی 
کاهش مصرف بنزین پرداختند و گفتند بحث مربوط به سهمیه بندی بنزین و چند نرخی 

شدن آن تا اطالع ثانوی به تاخیر افتاده است.
*خادمی: احیای کارت سوخت به شرایط کشور بستگی دارد

همچنین روز گذشته هدایت ا... خادمی به خبرنگار فارس در خصوص احیای مجدد کارت 
سوخت گفته بود: در سال های قبل بحث قاچاق بنزین مطرح بود و از طرفی به دلیل افزایش 
مصرف، واردات بنزین هم وجود داشت. در این میان دو قشر سود می  بردند، یکی قاچاقچیان 
سوخت و دیگری واردکننده های بنزین بودند. در آن زمان دولت وقت تصمیم بسیار خوبی 

گرفت و در مقطعی زیرساخت  ها را ایجاد کرد و پس از شفاف سازی کارت سوخت را به 
میان مردم آورد.

وی افزود: با ورود کارت سوخت، سهمیه بندی بنزین که کار درستی بود شکل گرفت. کشور 
در شرایطی بودیم که اگر سهمیه  بندی انجام نمی  شد افزایش مصرف سوخت را داشتیم و به 

جایی می رسیدیم که توانایی تامین میزان بنزین مورد نیاز را نداشتیم.
بیان  با  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
اینکه ورود کارت سوخت ثبات مصرف را 
در پی داشت اظهار کرد: بحث تحریم  های 
بانکی در آن مقطع هم مطرح بود و ایران 
بانکی و سوئیفت پول  ارتباطات  از نظر 
دچار مشکل بود. مقدار زیادی از منابع 
مالی کشور هم برای خرید بنزین مصرف 

شده بود.
طرح  از  استفاده  با  مصرف  افزود:  وی 
سوخت  کارت  و  بنزین  سهمیه  بندی 
کنترل شد و از واردات بنزین تا حد زیادی 
قاچاق  دیگر  طرف  از  و  شدیم  نیاز  بی 
باعث  پیدا کرد که  سوخت هم کاهش 

ثبات در کشور شد.
خادمی با اشاره به اینکه دولت جدید از 
بدو ورود در پی حذف کارت سوخت بود 
تصریح کرد: دولت الیحه ای برای حذف 
ولی  برد  نهم  به مجلس  کارت سوخت 
مجلس بار دیگر به استفاده از کارت سوخت اصرار کرد که وزارت نفت این مصوبه را اجرا 
نکرد و کارت را حذف کرد. دولت بار دیگر در مجلس دهم هم الیحه ای برای حذف کارت 
سوخت ارائه داد که نمایندگان این دوره مجلس هم به ابقای کارت سوخت رای دادند ولی 

همچنان دولت این مصوبه را عملی نکرده است.
خادمی با بیان اینکه امروز دوباره در همان شرایط افزایش مصرف و افزایش قاچاق هستیم 
تصریح کرد: در شرایطی که دوباره بحث تحریم شروع شده است راهی جز سهمیه  بندی 
و استفاده از کارت سوخت نداریم. در کنار سهمیه  بندی باید به بنزین دو نرخی هم توجه 
شود به دلیل اینکه افرادی که نیاز به مصرف بیشتر دارند، امکان استفاده از بنزین با نرخ 

باالتر را داشته باشند.
وی گفت: در حال حاضر بحث سهمیه بندی و احیای کارت سوخت در مرحله گفت  وگو 
است و هیچ تصمیم قطعی گرفته نشده است و تصمیم  گیری در این خصوص به شرایط 

کشور بستگی دارد.

* مشکالت موجود در فرآیند صدور کارت های سوخت جدید یکی از علل تاخیر در اجرا 
به گفته برخی از کارشناسان حوزه انرژی، یکی از دالیل مهمی که تاکنون احیای کارت 
سوخت به تاخیر افتاده، مشکالت موجود در صدور کارت سوخت های جدید در کشور است. 

اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می شود که بعد از تک نرخی شدن بنزین و از بین رفتن 
کارکرد کارت های سوخت شخصی، بخش قابل توجهی از این کارت ها به دالیل مختلف از 
بین رفته است و در نتیجه، پیش بینی می شود که صورت احیای کارت سوخت، تقاضای 

قابل توجهی برای صدور کارت های جدید ایجاد شود.
متاسفانه به دلیل شرایط تحریمی نیز امکان وارد کردن برخی تجهیزات کارت سوخت از 
خارج مهیا نیست، به همین دلیل اجرای این طرح که اثرات مفیدی در کنترل مصرف و 

بخصوص کاهش قاچاق بنزین خواهد داشت، در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
یکی از راه کارهای برون رفت از این شرایط استفاده از کارت بانکی است که می تواند به 

عنوان کارت سوخت ایفای نقش کند و در زمینه تولید آن هم به خودکفایی رسیده ایم.
این گزارش حاکی است که این موضوع مورد توجه محافل کارشناسی و تصمیم گیری  قرار 
گرفته است و این احتمال وجود دارد که از این به بعد سوخت گیری با استفاده از کارت 

بانکی صورت گیرد. در آن صورت، باید دید که کدام بانک متولی این امر خواهد شد.

* ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است
متاسفانه تاخیر در اجرای سیاست سوخت گیری با کارت موجب شده است تا کار و کاسبی 
قاچاقچیان سوخت رونق بگیرد و این روزها شاهد خرید و فروش کارت سوخت در جایگاه 

های عرضه و انتقال آن به مناطق مرزی باشیم.
 اتخاذ سیاست تک نرخی شدن بنزین و حذف سهمیه بندی آن منجر به آغاز قاچاق 
سوخت شده است و براساس یک برآورد به طور میانگین روزانه 10 میلیون لیتر بنزین از 

کشور به دلیل اختالف قیمت با کشور های همسایه قاچاق می شود.
همانطور که می دانید هم اکنون هر لیتر بنزین معمولی با قیمت 1000 تومان عرضه می 
شود که با نرخ دالر در بازار غیر رسمی که به میزان 13500 تومان به طور میانگین به فروش 

می رسد می توان گفت قیمت بنزین در ایران چیزی حدود 7 سنت است.
این در حالی است که نرخ بنزین در کشورهای همسایه به طور متوسط حدود70 سنت است 

که البته ترکیه بین کشورهای همسایه بیشترین فاصله قیمتی را با نرخ سوخت در ایران 
دارد.قیمت بنزین در این کشور در حال حاضر حدود 1 دالر و 23 سنت در هر لیتر است که 
با نرخ دالر 13500 تومان در بازار غیر رسمی عمال ترک ها برای هر لیتر 16600 تومان می 
پردازند.همچنین باید گفت قاچاق سوخت به دیگر کشورهای همسایه به خصوص پاکستان، 
افغانستان و عراق نیز سود سرشاری نصیب قاچاقچیان می کند. براساس برآوردهای صورت 
گرفته، متوسط سودی که قاچاقچیان از فروش غیرمجاز سوخت به 7 کشور همسایه که 

دارای مرز خاکی با ایران هستند، کسب می کنند حدود 9400 تومان است.
در حال حاضر برآوردهای مختلفی از میزان قاچاق ارائه می شود. دولت میزان قاچاق سوخت 
یعنی مجموع بنزین و گازوئیل را بین 30 تا 40 میلیون لیتر در روز برآورد کرده است. که 
ظاهرا از این میزان تنها 10 میلیون لیتر مربوط به قاچاق بنزین و مابقی مربوط به قاچاق 
گازوئیل است.همچنین برخی منابع اعالم کرده اند که تنها در سه ماه ابتدای سال یک 
میلیارد لیتر سوخت قاچاق شده که به معنای قاچاق بیش از 30 میلیون لیتر سوخت در 

هر روز است.
با این حال این ارقام تنها برآوردهایی از میزان قاچاق است و ارقام دقیقی در این خصوص 
وجود ندارد. اما اگرآمارهای ارائه شده توسط علی مویدی خرم آبادی، رئیس ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال وارز مبنی بر قاچاق یک میلیارد لیتر در سه ماه از سال را مبنای محاسباتمان 
قرار دهیم، به این معناست که در کل سال جاری میزان قاچاق سوخت به حدود 4 میلیارد 

لیتر خواهد رسید.
بنابراین با در نظر گرفتن متوسط سود 9400 تومانی هر لیتر قاچاق سوخت، مجموع 
سودی که در کل سال جاری عاید قاچاقچیان سوخت می شود بالغ بر 37 هزار و 400 

میلیارد تومان است.
با این شرایط آیا دولت نباید سیاست اتخاذی خود را تغییر دهد تا قاچاق بنزین به صفر 
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